€ 116,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Dethleffs
€ 116,7m
m
2018

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
0852737452
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Fantastische
gezinscamper
met
veel
binnenruimte,
opbergmogelijkheden en een grote garage, zelfs bij gebruik van 6
slaapplaatsen!
Ook ideaal om met 4 personen mee op pad te gaan. Je hoeft dan
geen tafel om te bouwen tot bed.
Deze camper heeft een sterke motor met 180 pk (uniek) voor
perfect rijcomfort.
Op het fietsenrek kunnen 4 fietsen en in de grote bergruimte kun
je er ook makkelijk 2 kwijt.
Handige en prettige brede deur naar het woongedeelte, in de
keuken zitten zogenaamde soft-close sluitingen en een koelkast

met een inhoud van 142 liter. De ruime dinette heeft heel wat
plaats te bieden en kan indien gewenst omgebouwd worden tot
een tweepersoonsbed.
Verder zijn de verschillende dakluiken ideaal voor zonlicht, met
rondom horren tegen insecten en markiezen om alles lekker
donker te maken voor de nacht
Kortom een super fijne gezins camper voor 6 personen. Maar ook
ideaal voor 4 personen.
De wisseldag is op zaterdag.
Wil je de camper bekijken voordat je hem gaat huren, dat...

Basisinformatie
Merk :

Dethleffs

Type :

Trend 6977

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2018

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

116,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

6

Soort Camper :

Alkoof

Motor
Merk motor :

2.3,2.3

Brandstof :

Diesel

Cruisecontrol :

Interieur
Douche :
Boiler :
Navigatie :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :

Indeling
Treinzit :
Middendinette :
Middenkeuken :

Volledige Omschrijving
Fantastische gezinscamper met veel binnenruimte,
opbergmogelijkheden en een grote garage, zelfs bij
gebruik van 6 slaapplaatsen!
Ook ideaal om met 4 personen mee op pad te gaan. Je
hoeft dan geen tafel om te bouwen tot bed.
Deze camper heeft een sterke motor met 180 pk (uniek)
voor perfect rijcomfort.
Op het fietsenrek kunnen 4 fietsen en in de grote
bergruimte kun je er ook makkelijk 2 kwijt.
Handige en prettige brede deur naar het woongedeelte,
in de keuken zitten zogenaamde soft-close sluitingen en
een koelkast met een inhoud van 142 liter. De ruime
dinette heeft heel wat plaats te bieden en kan indien
gewenst omgebouwd worden tot een
tweepersoonsbed.
Verder zijn de verschillende dakluiken ideaal voor
zonlicht, met rondom horren tegen insecten en
markiezen om alles lekker donker te maken voor de
nacht
Kortom een super fijne gezins camper voor 6 personen.
Maar ook ideaal voor 4 personen.
De wisseldag is op zaterdag.
Wil je de camper bekijken voordat je hem gaat huren,

